
  
4. Olağan Genel Kurulu  

Calışma Raporu 
31 Mart 2007 – 9 Mart 2008 

 
Sevgili Arkadaşlar,  
 
Allmende`nin kuruluş tartışmalarından yola çıkarak, tüm yazılı metinlerimize ve tüzüğümüze de 
yansıyan ana hedeflerimizi bir kez daha şöyle özetleyebiliriz: 
 

• Başta göçmenlik sorunları, ırkçılık, Almanya ve dünyad a yaşanan politik, toplumsal 
ve kültürel sorunlar olmak üzere, bizleri ilgilendi ren her konuda birlikte dü şünce 
üretmek ve alternatif politiklar olu şturmak.  Üyelerimizin ve en geni ş göçmen 
kesimlerinin ortak üretilen bu politikalar ve talep ler do ğrultusunda tavır almalarını, 
mücadele etmelerini, çalı şmalar ve etkinlikler yapmalarını sa ğlamak. 

• Göçmenlerin ve üyelerimizin Berlin`de her düzeyde t oplumsal ve siyasal ya şama 
katılmalarını te şvik etmek. 

• Allmende`de ve bütün ya şam alanlarında dayanı şmacı, eşitlikçi, özgürlükçü ve 
demokratik bir politik kültürü ve anlayı şı oluşturmak ve yaygınla ştırmak. 

• Allmende`yi  sosyal, siyasal, kültürel çalı şmaların yapılaca ğı, en geni ş demokrat, 
ilerici ve sosyalist göçmenlerin bulu şacakları, farklı grupların kullanacakları bir 
sosyal merkez haline getirmek.   

 
Geçtiğimiz yıl da bu hedeflere ulaşmak için değişik biçim ve içerikte pek çok etkinliğe Allmende 
imzasını atmış bulunmakta. Bu etkinliklerle ilgili çalışma raporumuzu sizlere sunmadan önce bu 
çalışmalara eleştirel bir yaklaşımla bakarsak, önümüzde daha katetmemiz gereken uzun bir yolun 
olduğunu görebiliriz. 
Çalışmalarımızla öncelikle ulaştığımız ve gözardı edilmemesi gereken bir nokta, Berlin`de 
Allmende`nin  nasıl bir oluşum ve kim olduğu sorularına dair doğru yanıtlar verilmeye başlamasıdır. 
Allmende giderek daha tanınır bir dernek haline geliyor.  Bu önemsiz bir aşama değildir. 
Derneğimiz geçtiğimiz sene aldığımız, bizim açımızdan oldukça önemli, fakat ekonomik 
sorunlarımızı ancak belli oranlarda çözen yardımlara rağmen, tamamen kendi olanakları ile ayakta 
duran bir dernektir. Sınırlı ekonomik olanaklar çalışmalarımızın belli bir ivme ve çeşitlilik 
kazanmasının önünde engel oluşturmamıştır. Burada vurgulanmasi gereken diğer bir nokta da, 
bazı arkadaşlarımızın derneğin dışa açılması yönünde derneğe büyük katkıları olan çalışmaları 
nitelikli bir şekilde sürdürmüş olmalarıdır.  
Gelinen aşamada etkinliklerimizin büyük oranda arttığı görülmektedir. Ancak geçtiğimiz yılda da 
eksikliğini saptadığımız ortak düşünce ve politika üretimi, kolektif bir çalışma anlayışının hayata 
geçmesi ve bu doğrultuda etkin eylemlilikler yapma ihtiyacının karşılanması hala gündemimizdedir.  
 
Kısa bir de ğerlendirme 
 
Yapılan çalışmalara baktığımızda, çalışmaların çoğunun önceden oluşturulmuş bir program 
dahilinde değilde, ortaya çıkan olanakların değerlendirilerek, etkinliğe dönüştürülmesi biçiminde  
gerçekleştirildiği gözüküyor. Oysa  hedeflerimize yaklaşmak için hem daha düzenli ve programlı bir 
çalışma sistemini hayata geçirmemiz, hem de çalışmaları bu doğrultuda çeşitlendirmemiz, 
zenginleştirmemiz gerektiği ortadadır. Hep ortaya çıkan gündemlerin peşine takilan degil, zaman 
zaman da kendi gündemini oluşturan ve kendisi gündem olan bir yapı haline gelmeliyiz.   



Ayrıca, her ne kadar bu yıl Okuma Günleri, Allmende Party ve Hessen Eyaleti seçimlerine yönelik 
çalışma gibi bazı olumlu örnekler ortaya çıkmış olsa bile, hala çalışmalar daha çok Koordinasyon 
eksenli yapılmak durumunda kalıyor. Oysaki anlayışımız gereği, üyelerimizin inisiyatifi ve 
katılımıyla yapılacak bu tür çalışmaları çoğaltmalıyız. Çalışmaları sürekli ve üretken kılmaktan da  
zorlanıyoruz. Kalıcı, sürekli ve verimli çalışmalar, ancak etkinliklerin çalışma grupları üzerinden 
yapılacak faaliyetlerin sonucunda gerçekleştirilmesine  bağlıdır. Bu anlamda gönüllülük temelinde 
ve ilgi alanına bağlı olarak mümkünse her üyemizin çalışma alanları ve grupları belirlemelerinin, 
oluşturmalarının öneminin altını bir kez daha çizmek istiyoruz.  
Geçen yıllarda  çalışmalara ve etkinliklere  dışarıdan yeterince yeni insanları katmada zorluk 
çekiyorduk. Bu yıl yaptığımız etkinliklerde bu durumun kısmen aşıldığını gördük. Gerek 
Allmende`de gerekse de dışarıda yaptığımız etkinliklerde bir çok yeni yüzü görmek mümkün oldu. 
Fakat etkinliklerimize  katılan yeni arkadaşlarla kalıcı ilişkiler kurmakda, ya da Allmende`ye onların 
sürekli gelip gitmelerini sağlamakta sıkıntılar yaşamaya devam ediyoruz.  
Arkadaşlarımızın ve dostlarımızın her ayın son Pazar günleri yaptığımız Plenum gibi derneğimizin 
sürekli ve karar alıcı toplantılarına yeterince ilgi göstermemeleri ve çalışmalara yeterince 
katılmamaları da üzerinde durulması gereken önemli bir sorundur. 
Allmende`de verimli, sürekli bir düşünce ve politika üretme, tartışma platformu oluşturmakta da 
zorlaniyoruz. Allmende çoğulcu bir demokratik kitle derneği. Bu anlamda farklı düşüncelerin ve 
anlayışların olmasıda doğal. Biz bunu bir zenginlik olarak da algılıyoruz. Dahası bütün bu 
farklılıklarımızla bir arada yaşama ve çalışma anlayışını da savunuyoruz. Fakat bazı temel 
konularda ortak bir düşünce ve politika üretimi ihtiyacı da ortadadır. Berlin`de yaşananlara politik 
anlamda müdahale etmek, Etkin ve ortak eylemlilikler hayata geçirmek, Allmende`yi sosyal ve 
siyasal açılarda etkin bir yapı haline getirmek  için de bu gereklidir. Bu nedenle bu ihtiyacın 
karşılanması için, önümüzdeki dönemde nelerin yapılması gerektiği noktasında da birlikte 
düşünmeli ve tartışmalıyız. Ayıca genelde Almanya`ya özelde ise Berlin`e ve kendi sorunlarımıza 
yönelik konulara ve çalışmalara daha agırlik, öncelik vermemiz de gerekmektedir.  
Muhtemelen  bu Genel Kurul`da sorunlarımızı çözmede tam yeterli olmayacaktır. Fakat en azından 
sıkıntı ve sorunlarımızı hep birlikte ortaya koyabilmeli ve çözüm yollarını da süreç içerisinde 
kollektif bir biçimde arama iradesini gösterebilmeliyiz.    
 
Yapılan çalı şmaların kronolojik sıralaması 
 
26 Nisan 2007 tarihinde Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu Sözcüsü Tayfun Mater`in katılımıyla 
“Türkiye`de ve Dünyada Savaş Karşıtı Hareketler ve Sosyal Forumlar” başlığıyla tartışma toplantısı 
yapıldı. 

 
 
1 Mayıs`da Allmende pankartı arkasında birlikte yürüdük ve 
Mariannenplatz`daki şenlikte stand açtık. 
 
 
 

10 Haziran`da, Koordinasyon çalışmalarına katkıda bulunmak, derneğimizin faaliyetlerinin ve 
kamuoyundaki etkinliğinin arttırılması için, Allmende Plenumunda karar verdiğimiz gibi, gün 
boyunca süren  bir toplantı yapıldı. 
 
24 Haziran`da Prof. Ali Uçar`ın katılımıyla “Göçmen Çocuklarının Eğitim Sorunları ve 
Sorumluluğumuz” adlı toplantı yapıldı. 
 

 
15 Eylül`de Almanya ordusunun Afganistan`daki "görev süresinin", esasında 
işgal süresinin uzatılmasına karşı "Afganistan`da Barış-Almanya Ordusu 
Defol!" başlığı altındaki bir yürüyüşe katıldık. 
 
 

 
 



Allmende`de bir grup arkadaşımızın inisiyatifiyle 29 Eylül`de Okuma Günleri 
başladı. Đlk okumayı yazar-televizyon muhabiri-belgeselci Halil Gülbeyaz 
“Fluchtpunkt Mardin” romanıyla yaptı. Okuma Günleri dizisi 17 Ekim`de yazar 
Yade Kara`nın “Selam Berlin” romanıyla, 17 Kasım`da şair Kemal B. 
Cemgil`in şiirleriyle, 16 Aralık`ta  Mesut Hastürk`ün şiirleriyle, 27 Ocak`da 
Emine Sevgi Özdamar`ın “Seltssame Sterne starren zur Erde” adlı kitabıyla 
ve 17  Şubat`da yazar Zafer Şenocak`ın “Alman Terbiyesi” romanıyla devam 
etti. Okuma günlerine Allmende dışından da birçok kitapsever katıldı. Okuma 
dizileri yazarları bizimle tanıştırması, okuma şevkimizi artırması, yeni 
insanlarla bizleri buluşturması açısından amacına ulaşan bir faaliyet oldu. 
Ayrıca derneğimizde sürekli veya sistematik çalısmaların nasıl olması 
gerektiği açısından da örnek bir çalışmaydı. Okuma Günleri ayrıca göçmenlik 
sorunlarının birkez daha tartışıldığı bir platform işlevide gördü. Emeği geçen 

arkadaşlara tesekkür ediyor ve bu gibi belli sürece yayılmış periodik etkinliklerin öneminin bir kez 
daha altını çiziyoruz 
 

 
26 Ekim`de Akarsu e.V.`den Dr. Talibe Süzen, Al-Dar e.V.`den Renée Abu-
Ella ve TIO e. V. dan Emsal Kılıç´ın konuşmacı olarak katıldıkları 
„Muslimische Frauen in der deutschen Einwanderungsgesellschaft - Leben 
zwischen Tradition und Moderne“ adlı tartışma toplantısı yapıldı. 
 

 
31 Ekim`de Allmende`de Türkiye`de yükseltilen milliyetçi-şoven histeriye, savaş kışkırtıcılığına ve 
Berlin`deki yansımalarına karşı değişik kişi ve kurumların çağrıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıya 
Allmende, Berlin Đşçi-Gençlik Derneği (DĐDF), Dersim Cemaati, Irkçılığa Karşı Mücadele Derneği 
(IKAD), Sol Parti Berlin Eyalet Örgütü, Berlin Demokratik Kürt Cemaati`nden Rıza Baran ve çok 
sayıda kişi katıldı. Bu toplantıda alınan karar doğrultusunda, “MĐLLĐYETÇĐLĐĞE, ŞOVENĐZME VE 
SAVAŞA KARŞI BARIŞI, KARDEŞLĐĞĐ VE BĐRARADA YAŞAMI SAVUNUYORUZ!” başlıklı Tükçe 
ve Almanca olarak, bir basın ve kamuoyu açıklaması hazılandı. Bu açıklama hem internet yoluyla 
hem de sokakta yaygınca dağıtıldı.  
   
17 Kasım`da  Allmende`de oluşan çalışma grubunun yoğun hazırlıkları ve çabaları sonucunda bir 
“Party” yapıldı. Eğlenceye yoğun bir katılım oldu ve hep birlikte sabaha kadar eğlenme fırsatı 
bulduk. Bu eğlence de hem derneğimizin anlayışına uygun bir biçimde, Koordinasyon`dan ayrı bir 
çalışma grubu tarafından hazırlanmış olması,  hem de çok farklı kişilerle Allmende`de buluşmamızı 
sağlaması açısından önemli ve önek bir etkinlikti. 
 
5 Aralık`da Tageszeitung (TAZ)`dan Alke Wierth, Hürriyet`den Ahmet Külahcı ve Junge Welt`den 
Ulla Jelpke`nin katılımlarıyla „Wie werden die Themen ` Migration und MigrantInnen` in den 
türkischen und deutschen Medien dargestellt?“ adlı panel yapıldı. 
 
15 Aralık`da `DOSTLARIN ARASINDA ALLMENDE`NĐN SOFRASINDAYIZ` diyerek, 3. yılımızı 
kutlamak, dostluk ve dayanışma ilişkimizi daha da geliştirmek ve birlikte eğlenmek için buluştuk. 
 
11 Ocak`da Đspanya`dan milletvekili Pedro Marset, Sol Parti`den Katina Schubert ve 
Transform`dan Walter Baier`in katılımıyla „Die Linke und die europäische Migrationspolitik“ adlı 
toplantı yapıldı. 
   

20 Ocak`da Hant Dink`i katledilişinin 1. yılında büyük bir etkinlikle andık. 
Etkinliğe AGOS gazetesi yazarı Aydın Engin, yazar Masis Kürkçügil ve 
AGOS`dan Rober Koptaş konuşmacı olarak katıldılar. Etkinlikte ayrıca 
“Kırlangıç Yuvası” adlı belgesel gösterildi ve Grup Lilith`de bir dinleti sundu. 
Etkinliğe ilgi ve katılım yoğun oldu. Yaklaşık 400 kişi etkinliğe katıldı ve birçok 
kişide salonun dolmasından dolayı kapıdan geri döndü. Etkinlik hazırlık 
çalışmaları süresince 1000 tane afiş asıldı ve 2000 tane elilani dağıtıldı. 

Etkinlik Berlin`de ses  getirdi ve milliyetçiliğe, faşizme karşı olanlar nezdinde takdir topladı. Ayrıca 



Allmende`nin geniş kesimlerce tanınmasını sağladı.  Bu etkinlik Hrant Dink`i 
anmanın yanında Berlin`de milliyetçiliğe, ırkçılığa ve savaşa karşı kardeşlik, 
barış ve bir arada yaşamı savunan başka bir duruşun ve sesin ortaya çıkması 
anlamında da önemliydi. Anma etkinliğinin bu başarısı Allmende dışından 
arkadaşların da katılımıyla oluşan çalışma grubu, Koordinasyon ve 
Allmendelilerin kolektif ve aktif çalışmalarının bir ürünüydü. 

 
27 Ocak`da Allmende`nin de içinde yer aldığı çok sayıda kişi ve kurumun imzasıyla Hessen Eyaleti 
seçimlerinde CDU`lu başkan adayı Roland Koch`un göçmenleri ve gençleri seçim malzemesi 
yapan ayrımcı-ırkçı söylemini ve politikalarını potesto etmek için bir basın ve kamuoyu açıklaması 
yapıldı. Aynı akşam çok sayıda kişinin katılımıyla Kreuzberg müzesinin bahçesinde bu ayrımcı 
tutum protesto edildi ve seçim sonuçları birlikte izlendi. Almanya`da yaşanan gelişmelere 
müdahale etme noktasında bu etkinlik de önemliydi ve örnek oldu. 
  
24 Şubat`da Avrupa Sosyal Forumu hazırlık toplantılarına katılmak üzere Berlin`de bulunan 
Küresel BAK, ÖDP, SODEV ve TMMOB temsilcileriyle “TÜRKiYE NEREYE? Türkiye`de Son 
Siyasal Gelişmeler, Toplumsal Muhalefet ve Sol” adlı bir sohbet toplantısı yapıldı. 
 
Allmende bünyesinde değişik projelerde gerçekleşmeye başladı. Bunlardan biriside Robert-Bosch- 
Vakfı`nın desteği ile yürüyen “Eğitim Dayanışması –  Solidarische Bildung” adlı proje. Bu proje 
kapsamında Allmende`de 3 ile 6. Sınıfları arasındaki öğrencilere ev ödevlerine yardım kursları 
yüksek sınıflardaki öğrenciler tarafından veriliyor. Kurslar devam ediyor. Ayrıca Rosa-Luxemburg-
Vakfı desteğiyle derneğimizde “Göçmenlik Tartışmaları” kapsamında bir dizi tartışma toplantısı 
yapma projesi de gerçekleştirildi.  
 
Allmende`de 2006 yılı boyunca her Cuma, 2007`nin Eylül ayına kadar ise, her iki haftada bir Cuma 
günleri düzenli film gösterimleri yapılmıştı. Bu tarihten itibaren ise, film gösterimlerine ara verildi. 
Bu süre zarfında bu gösterimlerin hem bizleri bir araya getirmede, hem de kültürel birikimimizi 
artırmada ve zamanımızı iyi değerlendirmede önemli bir işleve sahip olduğu görüldü. Bu nedenle 
film gösterimlerinin yeniden başlaması için uğraşmakta fayda görüyoruz.  
 
Yaklaşık 130 üyeli internet üzerinden bir iletişim grubumuzda uzun süredir varlığını sürdürüyor. 
 
Allmende anlayışı ve hedefleri gereği Berlin`de farklı demokrat, ilerici kişi ve çevrelerin kullanımına 
da açık. Bu kapsamdaki talepleri olanaklar ölçüsünce karşılamaya çalışıyoruz. Örneğin; Çarşamba 
Platformu her Çarşamba toplantılarını Allmende`de yapıyor. Felsefe grubu, sendikacılar, 
Grenzenlos, Ney grubu gibi gruplar da Allmende`de düzenli buluşuyorlar. Ayrıca zaman zaman 
değişik grupların panel ve toplantıları da çalışmalarımızı aksatmamak koşuluyla, derneğimizde 
yapılıyor. Örneğin; Antifa 1 Mayıs`a kadar Allmende`de toplanacak. Derneğimizde değişik 
kurslarda gerçekleşiyor: Đki arkadaşımız düzenli olarak Türkçe kursu veriyor. Ayrıca öğrencilere 
değişik branşlarda derslerde verilmekte.  
 
9 Mart 2008 
Allmende Koordinasyonu 


